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О школи 

 

Васпитно-образовни рад је организован у једној смени у шест школских јединица, тј. осморазредним 

школама у Раброву и Клењу, и четвороразредним школама у Мустапићу, Мишљеновцу,Вуковићу и 

Миљевићу. 

 

  

Р А Б Р О В О 

 

Школа у Раброву организује свој рад у школској згради са простором за васпитну групу и школском 

кухињом.У учионицама опште намене организована је настава млађих разреда, а за старије разреде 

настава се одвија у кабинетима.За неке наставне области поред учионица постоје и просторије за 

смештај наставних средстава и припремање наставника за час. У старом делу школе постоји школска 

библиотека са преко 12000 наслова, као и кабинет информатике са 10 рачунара и потребном 

рачунарском опремом што у потпуности задовољава ову наставну област. Остали рачунари се налазе у 

свим кабинетима и учионоцама млађих разеда, канцеларијама директора, секретара, стручног 

сарадника-психолога и у рачуноводству.Сви ови рачунари су умрежени и повезани у једну 

информатичку целину заједно са штампачима што се показало изузетно ефикасно и савремено. У 

школи постоји више савремених рачунара '' NOTE BOOK'' као и дигитални клавир-клавиновa која је 

смештена у кабинету за музичку културу. Настава физичког васпитања одвијаће се у летњем периоду 

на школским-спортским теренима, а у зимском периоду користиће се сутерен у новом делу школе (100 

м2 са пратећим простором). 

 

Преглед просторија централне школе у Раброву изгледа овако: 

-учионице опште намене 4 по 54 м2, 

-учионице за кабинетску наставу, 9 (4 по 50 м2 и 3 по 54 м 2 ), 

-лабораторије за кабинетску наставу БЛ,ФИЗ,ХЕМ, 2 (1 од 72 м2 БЛ. и ХЕМ. и 1 од 54 м2 ФИЗ, 

-медијатека, 

-кабинети за припремање часова 5, 

-просторија за физичко и здравствено васпитање, 

-просторија за васпитну групу предшколског узраста,54 м2 

-канцеларија директора школе, 

-канцеларија школског психолога, 

-канцеларија секретара, 

-канцеларија за рачуноводство, 

-просторија за наставнике разредне наставе, 

-просторија за наставнике, 

-просторија за помоћно особље, 

-просторија за техничко особље са радионицом, 

-просторија за школску кухињу са трпезаријом која ће служити као простор и за друге сврхе као што су 
школски скупови, свечаности, приредбе, итд. 

-просторија за архиву школе, 

-3 санитарна чвора за ученике и раднике школе у школској згради 

-котларница 
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-просторија за смештај огрева 

-шупа 

-незавршен сутерен са 3 просторије. 

 

Површина школског дворишта износи 1,15 ха где постоји асфалтирани терени за рукомет, одбојку, 

кошарку, тенис, и посебно асфалтиран улаз у школску зграду. У самом школском дворишту подигнут 

је воћњак и све остале површине су озелењене.У непосредној близини школског дворишта налази се 

фудбалски терен који ученици наше школе понекад користе за јесењи и пролећни крос. 

 

За извођење наставе могу да се користе и објекти који се налазе у самом насељу, као и објекти у 

околини Раброва као што су: 

-Дом здравља у Раброву, 

-трансформатори, 

-водовод Раброво, 

-споменици и историјска места, 

-расадник у Мишљеновцу, 

-занатске и трговачке радње у Раброву, 

-долина реке Пек, 

-извори у непосредној близини нашег насеља, 

-школско двориште 

 

 

 

 

 

 КЛЕЊЕ 
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Школа у Клењу располаже са већим школским простором, јер представља осморазредну школу са 

васпитном групом што укупно чини 7 одељења.У школи има 7 учионица које задовољавају прописане 

стандарде, наставничку канцеларију са 20м2 и две мање просторије за смештај наставних средстава. У 

оквиру изборног предмета информатике и рачунарства постоји 10 рачунара , што задовољава потребе 

изборног предмета, а сама настава из овог предмета ће се изводити у посебној учионици. 

Ученички простор износи 302,8м2.Површина школског дворишта је 37 ари које је асфалтирано, тако да 

су ученици добили јако добре услове за извођење наставе физичког васпитања.У самој школској згради 

као и у кухињи постоји санитарни чвор који задовољава потребе оба објекта.У дворишту постоји шупа 

за смештај огрева и алата површине 67,5м2. 

Поред наведеног школског простора за извођење наставе могу да се користе и други објекти као што 

су: здравствена амбуланта, фудбалско игралиште, долина реке Пек. 

 

 

МУСТАПИЋ 

Школа у Мустапићу има 3 учионице површине 188,57 м2. Једна учионица се користи за 

трпезарију, једна за васпитну групу, а две за наставу у комбинованим одељењима.У канцеларији за 

наставнике површине 12,8м2 тренутно је смештена школска библиотека, наставна средства и 

дидактички материјал.Површина ходника је 50,94м2. 

Површина школског дворишта износи 11,5 ари које је асфалтирано и на истом постоји кош и два 

гола за мале спорове.У школу је уведен насељски водовод. 

 

 

 МИШЉЕНОВАЦ 
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Школа у Мишљеновцу располаже са следећим школским простором: 

-две учионице површине 129м2 , 

-ходник површине 38м2 , 

-просторија за предшколски узраст површине око 16м2 , 

-санитарни чвор у школској згради са три кабине. 

У саставу школске зграде налази се и школска кухиња.У школском дворишту се налази пољски 

клозет који није у функцији, школски стан и шупа за смештај огрева.Школско двориште има 

површину од 50 ари, асфалтирано је и на њему постоји кош и два гола за мале спортове.У сарадњи 

са М.З. овог насеља постављени су и рефлектори тако да ово двориште може да се користи и у 

вечерњим часовима.Пијаћа вода постоји и у школи и у школском 

дворишту.  

ВУКОВ 

 

ВУКОВИЋ 

У школској згради постоји учионица површине 42,5м2 и она се користи за рад у овој неподељеној 

школи.У другом делу школе постоји још једна учионица која се тренутно не користи.У самој 

згради постоји и санитарни чвор у коме је прикључена вода што ће допринети лакшем одржавању 

и чистоћи ове просторије. 

 

МИЉЕВИ 

 МИЉЕВИЋ 
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Школа у Миљевићу располаже са две учионица, просторијом за предшколску групу и 

канцеларијом, површине 112м2.Поред овог простора у школи постоји и санитарни чвор, а у 

подруму просторија за смештај огрева.Ова школа је комплетно санирана, школско игралиште 

асфалтирано, тако да сада и у овој школи постоје добри услови за рад. 
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KOЛЕКТИВ ШКОЛЕ 

Руководећи кадар 

Вељић Небојша  -  Директор 

Наставни кадар и стручни сарадници 

Све су  наставне области стручно заступљене. 

 
• Наставници предметне наставе 

Милошевић Марина -  Наставник српског језика 

Пејић Марина  -  Наставник српског језика 

Станковић Данијела- Наставник српског језика 

Животић Лукић Данијела- 1 - Наставник енглеског језика 

Дражиловић Јасмина-   Наставник енглеског језика 

Тасић Тајана - Наставник немачког језика 

Радовановић Нелија- Наставник ликовне културе 

Вељић Слађана- Наставник музичке културе 

Милутиновић Гаралејић Марија- Наставник географије 

Гајић Душица - Наставник историје 

Томић Лела - Наставник физике 

Урош Живојиновић - Наставник математике 

Делић Хусо - Наставник математике 

Радивојевић Милена - Наставник биологије 

Дашић  Зорица - Наставник хемије 

Николић Данијела - Наставник техн. и информ. образовања 

http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/ru-v-d-ci-d-r
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici/n-s-vnici-pr-d-n-n-s-v
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Јовановић Милан -Наставник информ. и техн. образовања 

Закшек Горан - Наставник физичког васпитања 

Обрадовић Маријана Наставник физичког васпитања 

Милић Вукадин - Наставник физичког васпитања 

Дишић Немања - Наставник верске наставе 

 

• Наставници разредне наставе 

Савић Мирела -  Учитељ 

Марјоковић Наташа  - Учитељ 

Јакимов Јованка  - Учитељ 

Илић Милица  - Учитељ 

Златков Бојана  - Учитељ 

Тодосијевић Владимир  - Учитељ 

Трајковић Јелена  - Учитељ 

Милићевић Слађана -  Учитељ 

Стаменковић Јасмина  - Учитељ 

Петковић Санела  - Учитељ 

Живојиновић Драгица  - Учитељ 

Ћирковић Надица  - Учитељ 

Мартиновић Слађана  - Учитељ 

• Васпитачи 

Михајловић Сунчица-васпитач 

Стојиљковић Наташа-васпитач 

http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici/n-s-vnici-r-zr-dn-n-s-v
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Павловић Санела-васпитач 

Стручни сарадници 

Петрашковић Слађана-Филозофски факултет-дипломирани психолог - Школски 

психолог 

Ваннаставни кадар 

Администратино-рачуноводствено особље 

Поповић Биљана-Правни факултет-дипломирани правник - Секретар 

Мишић Драган-Економска школа-комерцијални техничар - Руководилац рачуноводства 

Стокић Мерима-Школски центар за усмерено образовање-математичко-технички 

сарадник - Админист.-финанс.радник 

Техничко-помоћно особље 

Перић Новица-Машинска школа-аутомеханичар -  Домар 

Марковић Жељко-електромеханичар -  Домар 

Милетић Иван-Машинска школа-ауотомеханичар  - Ложач 

Милетић Верица-основна школа -  Помоћни радник 

Миладиновић Верица-основна школа -  Помоћни радник 

Мишић Мирјана-Пољопривредна школа-прехрамбени техничар -  Куварица 

Ђорђевић Нина-Пољопривредна школа-техничар сточарске производње -  Куварица 

Субошић Нада-трговац -  Помоћни радник 

Маринковић Љиља-основна школа -  Помоћни радник 

Лецић Мила-трговац -  Помоћни радник,кувар 

Илић Светлана-основна школа -  Помоћни радник,кувар 

Зарић Јадранка-основна школа -  Помоћни радник 

http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici/isi-n-s-vnic-g-v-c
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/v-nn-s-vni-d-r
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/v-nn-s-vni-d-r/d-inis-r-in-r-cun-v-ds-v-n-s-blj
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/v-nn-s-vni-d-r/hnic-p-cn-s-blj
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Марковић Душица-Средња школа-правно биротехничка -  Помоћни радник 

Михајловић Владица-основна школа -  Помоћни радник 

 

Ученици 

 

Школу је на почетку школске године похађало 227 ученика, распоређених у четири 

једноразредна,шест комбинованих одељења, две неподељене школе млађих разреда и осам 

одељења старијих разреда. 

Полазници предшколског узраста обухваћени су у свим школским јединицама.У 

Раброву,Клењу,Мустапићу и Мишљеновцу,  са предшколским узрастом раде васпитачи, у 

Миљевићу учитељ првог разреда.Укупан број предшколаца на почетку школске године је 

22.                                                      

На крају другог полугодишта  оцењена су 223 ученика и то са одличним успехом 110 

ученика, врло добрим 60, добрим 29 и  довољним 2 ученика.  Посебно издвајамо ученике 

првог разреда који су описно оцењени и којих је било 19. 

Један  ученик  има  владање   добро и један врло добро, а  сви остали ученици имају 

владање примерно. 

Ученици наше школе су учествовали на свим такмичењима која су организована на 

територији наших општина и освојили су 10 првих места,14 других места и 30 трећих 

места на општинским такмичењима.На окружним такмичењима освојено је 3 прва места, 7 

других и 4 трећа места. 

 

 

 

            Тр Три  ученика су се пласирала на републичка такмичења из српског и немачког  

језика. 

 

 

 



Летопис  
 

11 
 

Немања Животић је учествовао на републичком такмичењу из немачког језика које је 

организовано у Београду и освојио 2. место. 

Немања Животић и Тајана Тасић, наставник немачког јeзи 

Марјан Лазаревић  је био 4.место на rепубличком такмичењу из књижевности „Књижевна 

олимпијада“, које је организовано 13. 5.2017. године за ученике 8. разреда у Сремским 

Карловцима, имао је 17 бодова од могућих 20. 
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Марјан Лазаревић и Марина Милошевић, предметни наставник 

 

28. 5. 2017. године у Тршићу организовано је Републичко такмичење из српског језика и 

језичке културе. Марјан Лазаревић је имао 18 бодова од могућих 20 и освојио 3. место 

 Марјан Лазаревић и Марина Милошевић, насатавник српског језика, у 

Тршићу 
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Резултати са такмичења 

Физика 19.02. 

 1.Настасија Ивановић  32 

Mатематика 25.02. 

 1.Јелена Перовић  50 

 1.Катарина Милићевић  47 

 3.Немања Мартиновић  39 

 3.Миљана Настасијевић  35 

 1.Тамара  Јенић  28 

 2.Александар Адамовић 

 3.Елена Николчић  24 

 3.Марјан Лазаревић  20 

 3.Емина Мишић  20 

Енглески језик  25.02.  

 3.Невена Миловановић  23 

Немачки језик  25.02. 

 1.Немања Животић  35 

Хемија 26.02. 

 2.Анастасија Милошевић  67 

 1.Марјан Лазаревић  58 

 2.Јана Јовановић  55 

 2.Милица Петровић  52 
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Књижевна олимпијада 04.03. 

 1.Александра Лекић  16 

 1.Емина Mишић  16 

 1.Илија Ковачев  16 

 1.Никола Милићевић  16 

 2.Милица Лазаревић  14 

 1.Јана Jовановић  14 

 3.Татјана Стојановић  12 

 3.Ивана Милетић  9 

Историја 05.03. 

 3.Марјан Лазаревић  32 

 3.Татјана Стојановић  29 

 3.Катарина Милићевић  27 

 2.Јелена Ковачевић  13 

Биологија 05.03. 

 1.Aлександар Павловић  91 

 2.Катарина Милићевић  90 

 2.Јелена Ковачевић  83  

 2.Марјан Лазаревић  81 

 3.Емина Мишић  78 

 3.Михајло Милошевић  74 

 3.Христина Стојадиновић 74 

 

Српски језик  18.03. 

 2.Катарина Милићевић  13 

 3.Емина Мишић  10 
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 1.Јана Јовановић  8 

 2.Ивана Милетић  6 

 3.Тамара Јенић  5 

 

ОКРУЖНО 

Немачки језик 25.03 

 2.Немања Животић  35 

 

Књижевна олимпијада 01.04. 

 1.Марјан Лазаревић  19 

 3.Никола Милићевић  15 

 

Српски језик 09.04. 

 1.Марјан Лазаревић 20 

 

Билогија  22.04. 

 6.Катарина Милићевић  73(3.) 

 7.Јелена Ковачевић 87(2.) 

             10.Марјан Лазаревић  73(3.) 

              12.Емина Мишић  71(3.) 

 РЕБУБЛИЧКО 

 Српски језик и језичка култура -Тршић 27.05. 

                                           3.Марјан Лазаревић  (18 бодова) 

Српски  језик – „Књижевна олимпијада“  - Сремски Карловци  15.5. 

                                           4. Марјан Лазареваић  (17 бодова) 

Немачки језик    -   2. Немања Животић  
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За ђака генерације једногласно је проглашен Марјан Лазаревић,  ученик из Раброва. Сви 

ови ученици су награђени пригодним наградама на прослави Дана школе 08.06.2017. у 

Раброву. 

За ученике осмог разреда је организован завршни испит, који су  успешно положили. 

У школи је 17. јуна 2017. организовано другарско вече осмих разреда,тј прослава ''мале 

матуре''. 

 

                                                      Еко-школа         

У нашој Еко-школи еколошким активностима бавили смо се целе прошле школске 

године.... 

Од септембра у нашој школи сваког месеца смо имали један Еко-дан. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ   О РАДУ ЕКО-ШКОЛЕ  ТОКОМ  ШКОЛСКЕ 2016/17.ГОДИНЕ 

 

Школска  2016/17. Година у нашој Еко-школи почела је свечано-већ у септембру добили 

смо информацију даје наш рад вреднован и да смо добили Еко-заставу, која је признање 

школама да су „ испуниле постављене критеријуме и које бригу за животну средину 

постављају као трајну вредност и начин живљења- те добијају повељу о статусу 

Међународне Еко-школе. 

Ово престижно  међународно признање  додељује се на две године ( након првог 

добијеног признања школа се после две године мора пријавити за обнову статуса и 

доказати да је у спровођењу програма, према зацртаним смерницама отишла „корак 

даље“, продубила и проширила рад на изабраним темама што се и исцрпно треба 

документовати).“ 

Годишњи састанак Еко-школа и екошколских координатора одржан је у Параћину , у 

октобру, када је представнику школе уручена  Еко-застава. 

Како ове године, за разлику од претходне није било спонзора на нивоу наше земље, 

акценат је био на Тојотином пројекту – Велики лов на биљку. Наша еко-школа се није 
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одмах укључила због нејасних информација и смерница у том тренутку, али и због 

одсуства наставника биологије , чиме би сав терет био на учитељима. Ипак, у плану је да 

се прикључимо Великом лову на биљке од септембра 2017. 

У оквиру Еко-школе могуће је проширити сарадњу са Еко-школама у иностранству и кроз 

програм Е-twining. 

План рада Еко-школе није у потпуности остварен, јер  један од задатака: месечно чишћење 

школе и школског дворишта-1. понедељка у месецу није реализован. 

Такође недостаје документација  припреме са часова и фото документација које 

наставници треба да проследе екокоординатору. Чак недостаје или је непотпуна 

документација  са часова одржаних током Еко-пројектног дана- 21. Марта 2017. 

Еко-пројектни дан наше школе ОШ „ Милутин Миланковић“ Раброво обележава се 21. 

марта. Ове године, с обзиром да нису сви наставници по распореду тог дана у школи цела 

недеља је била посвећена еколошким садржајима. На руку нам је ишло и што је ове 

недеље било више дана посвећених еколошким питањима- Светски дан врабаца, Светски 

дан шума и садње, Светски дан вода, Светски дан метеорологије. 

1. Активности смо отпочели у  понедељак када  су се ученици осмог разреда  на часу 

географије, у оквиру наставне јединице Пољопривреда и шумарство (утврђивање), 

најпре подсетили улоге шума и њиховог значаја. Потом се развила дискусија  о 

томе да ли је неко посадио дрво, када, и које. Сетивши се  кинеске пословице „ 

Најбољи тренутак за садњу  дрвета био је пре 20 година, а други најбољи је сад!“ 

изашли су напоље и посадили дрвеће ( воћке) у школском дворишту. Ту су нам се 

придружили и другари из предшколске групе са својом васпитачицом Сунчицом 

Михајиловић. Они су тог дан предали три џака сакупљених чепова за акцију“ 

Чепом до осмеха“. 

2. Садња је настављена у издвојеном одељењу у Клењу, где су учитељице Надица 

Ћирковић и Росана Васиљевић и васпитачица Санела Павловић са ученицима 

млађих разреда уређивале школско двориште, садиле воће и цвеће. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489504857734644&set=pcb.148950636106

7827&type=3  

3. Светски дан вода обележен је са већином ученика. Ученици VIII2 су са 

наставницом Тајаном Тасић на часу немачког језика обрађивали тему „Meine 

Umwelt ist auch deine Umwelt “, односно „Моја околина је и твоја околина“. У 

шестом разреду цео час географије  је био посвећен Светком дану вода – 

анализирали смо овогодишњу тему „Шта су отпадне воде?“, где  настају и на који 

се начин могу пречистити и поново користити, али и о начинима штедње воде, а 

посебно како  и колико свако од нас троши воду. У томе нам је помогла анкета на 

сајту www.watercalculator.org,  коју су ученици радили на часу информатике и 

рачунарства уз помоћ наставнице Данијеле Николић.  Посебан час посвећен води 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489504857734644&set=pcb.1489506361067827&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489504857734644&set=pcb.1489506361067827&type=3
http://www.watercalculator.org/
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имали су ученици седмог разреда током часа хемије  који је припремила 

наставница Зорица Дашић. 

4. У  осмим разредима је на другом часу географије ове недеље у оквиру теме 

Енергетика  био анализиран распоред, величина и заступљеност енергетских 

ресурса на простору Србије уз подсећање на светске резерве, пре свега нафте, 

коришћењу алтернативних извора енергије и утицају фосилних горива на глобалну 

климу. (наставник Марија Милутиновић Гаралејић) Слична је била тема из 

биологије – Ефекат стаклене баште (наставник Милена Радивојевић) 

5. Ученици петог разреда су се на часу техничког образовања бавили рециклажом, 

теоретски и практично, спремајући се за Тетра-пак конкурс. (наставница Данијела 

Николић) 

6. А једна од тема на Трећем писменом задатку из српског језика у више разреда 

била је и еколошка. (наставник Марина Пејић) 

7. Ове недеље у дворишту школе у Раброву, постављене су рециклиране клупе и 

канте за смеће, рад нашег домара Жељка Марковића. 

8. Ове недеље и учитељице млађих разреда из Раброва са ученицима и њиховим 

родитељима отпочели су уређење школског дворишта садњом цвећа, осликавањем 

дворишта и украшавањем рециклираним материјалима. 

• Поводом Дана школе одржана је приредба чије су главне теме биле 

Милутин Миланковић, по коме од ове школске године школа носи назив и 

Еко-школа. 

 

       Еко-пројектни дан наше школе ОШ „ Милутин Миланковић“ Раброво  

Еко-пројектни дан обележава се 21. марта. Ове године, с обзиром да нису сви наставници 

по распореду тог дана у школи цела недеља је била посвећена еколошким садржајима. На 

руку нам је ишло и што је ове недеље било више дана посвећених еколошким питањима- 

Светски дан врабаца, Светски дан шума и садње, Светски дан вода, Светски дан 

метеорологије. 

1. Активности смо отпочели у  понедељак када  су се ученици осмог разреда  на часу 

географије, у оквиру наставне јединице Пољопривреда и шумарство (утврђивање), 

најпре подсетили улоге шума и њиховог значаја. Потом се развила дискусија  о 

томе да ли је неко посадио дрво, када, и које. Сетивши се  кинеске пословице „ 

Најбољи тренутак за садњу  дрвета био је пре 20 година, а други најбољи је сад!“ 

изашли су напоље и посадили дрвеће ( воћке) у школском дворишту. Ту су нам се 

придружили и другари из предшколске групе са својом васпитачицом Сунчицом 

Михајиловић. Они су тог дан предали три џака сакупљених чепова за акцију“ 

Чепом до осмеха“. 

2. Садња је настављена у издвојеном одељењу у Клењу, где су учитељице Надица 

Ћирковић и Росана Васиљевић и васпитачица Санела Павловић са ученицима 

млађих разреда уређивале школско двориште, садиле воће и цвеће. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489504857734644&set=pcb.148950636106

7827&type=3  

3. Светски дан вода обележен је са већином ученика. Ученици VIII2 су са 

наставницом Тајаном Тасић на часу немачког језика обрађивали тему „Meine 

Umwelt ist auch deine Umwelt “, односно „Моја околина је и твоја околина“. У 

шестом разреду цео час географије  је био посвећен Светком дану вода – 

анализирали смо овогодишњу тему „Шта су отпадне воде?“, где  настају и на који 

се начин могу пречистити и поново користити, али и о начинима штедње воде, а 

посебно како  и колико свако од нас троши воду. У томе нам је помогла анкета на 

сајту www.watercalculator.org,  коју су ученици радили на часу информатике и 

рачунарства уз помоћ наставнице Данијеле Николић.  Посебан час посвећен води 

имали су ученици седмог разреда током часа хемије  који је припремила 

наставница Зорица Дашић. 

4. У  осмим разредима је на другом часу географије ове недеље у оквиру теме 

Енергетика  био анализиран распоред, величина и заступљеност енергетских 

ресурса на простору Србије уз подсећање на светске резерве, пре свега нафте, 

коришћењу алтернативних извора енергије и утицају фосилних горива на глобалну 

климу. (наставник Марија Милутиновић Гаралејић) Слична је била тема из 

биологије – Ефекат стаклене баште (наставник Милена Радивојевић) 

5. Ученици петог разреда су се на часу техничког образовања бавили рециклажом, 

теоретски и практично, спремајући се за Тетра-пак конкурс. (наставница Данијела 

Николић) 

6. А једна од тема на Трећем писменом задатку из српског језика у више разреда 

била је и еколошка. (наставник Марина Пејић) 

7. Ове недеље у дворишту школе у Раброву, постављене су рециклиране клупе и 

канте за смеће, рад нашег домара Жељка Марковића. 

                                        УРЕДИМО  ШКОЛУ  ЗА  НОВУ  ГОДИНУ 

   Од  материјала  намењеног за рециклажу  настале  су  дечје  рукотворине  које   красе учионице и хол  

школе. Учионици  првог разреда  заједно са  учитељицом  Слађаном  Милићевић овако су уредили 

учионицу. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489504857734644&set=pcb.1489506361067827&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1489504857734644&set=pcb.1489506361067827&type=3
http://www.watercalculator.org/
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Радови ученика другог и трећег разреда. Њихов учитељ је Слађана  Нешић. 
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Ово су радови ученика четвртог разреда и њихове учитељице Драгице  Живојиновић. 
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Овако су ученици млађих и старијих разреда уредили хол школе. 
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Зидне новине су настале на часовима ликовне културе. Новогодишња јелка је од папира. 

  

Радови ученика виших разерда у сарадњи са предметним насатвником Нелијом Радовановић 

                  Грађанско  васпитање у петом разреду (V/1) у Раброву -  говорило се о правима и обавезама 

ученика, што је смештено у конткст еко-школе. Радови ученика петог разреда налазе са на паноима, 

који су смештени на улазу у школу. Предметни наставник  је   Марина  Милошевић. 
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                                       Дан планете Земље у Раброву 

  

    Обележавање Дана планете Земље у Основној школи ,, Милутин  Миланковић “  у 

Раброву је протекао уређивањем школског дворишта . Учитељи ( Слађана  Милићевић , 

Драгица Живојиновић и Слађана  Нешић ) су у сарадњи са родитељима од рециклажног 

материјала направили украсне саксије у које  је сађено цвеће и тако уредили школско 

дводиште. Направљене су и клупе за школско двориште. Постављене су нове канте за 

смеће које су урађене од рециклажног материјала. Родитељи су донели и цвеће за садњу. 

Сарадња са родитељима је била успешнa. Они су се радо одазвали позиву ученика и  

учитеља. 
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                                       Das Umwelt ist auch meine Umwelt 

Моја околина је и твоја околина - час немачког језика ,који су реализовали ученици VIII/2  

у сарадњи са предметним  наставником Тајаном Тасић. 

 изглед табле на крају часа 
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Тајана Тасић са ученицима 

                                   Нове канте за смеће и старе-нове клупе 
 

Захваљујући вештим рукама нашег домара , Жељка Марковића, школско двориште је добило ново 

рухо. Нове канте за смеће, које су направљене од материјала за рециклажу (стара бурад, казан од 

бојлера...). А старе клупе из учионица супостле носве клупе за двориште (клупа за заљубљене, клупа 

другарстава, клупа знања....) 

 Клупа пријатељства 



Летопис  
 

36 
 

клупа љубави-клупа за заљубљене 
 

 

 клупа знања  

 

                                  Сађење воћа у Раброву 

 

Школско двориште у Раброву, које има доста зеленила и дрвећа,  постало је богатије за 

нове саднице које су ученици засадили у сарадњи са наставницим и школским  домаром. 
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                          Часови техничког васпитања 

Ученици из наше школе су на часовима техничког и информатичког образовања правили 

различите преднете од материјала за рециклажу.Предмети су учествовали на конкурсу. 

Предметни наставник је Данијела Николић.  

 
Рад  Александре Ђурић                              Рад Јане Јовановић 
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Рад Јоване Богић                          Рад Матеје Ђорђевића 

 
 

 
 

                                                                      Раови  Јелене Ковачевић 

 

 
Рад Неде Галић                    Војка и Викторија            Наталија Златковић 

                                                Станојевић 
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Еко-квиз (он- лајн) 

 

 
Ученици-учесници 

 

➢ Eкскурзије 

 

Једнодневна екскурзија млађих разреда и васпитних група реализована је 03.06.2017. 

године, на релацији  Раброво – Аранђеловац - Топола -  Раброво(предшколска група, и 

млађи разреди од првог до четвртог, 103 ученика и 14 наставника), све што је предвиђено 

и реализовано је, и није било примедби. Ученици су уживали у разгледању предвиђених 

садржаја.  

 

Ученици петог и шестог разерда су реализовали једнодневну екскурзију  3.6.2017. године на 

релацији: Раброво- Доњи Милановац-Кладово Неготин – Раброво.Сви предвиђени   садржаји 

екскурзије су остварени. 

 

 

 

Ученици седмог и осмог рзреда су реализовали дводневну екскирзију у превцу 

Златибора. Релација екскурзије: Раброво-Крагујевац-Ужице-Кремна-Мокра Гора-

Златибор-Сирогојно. Све што је предвиђено,  реализовано је.  
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Док очекујемо вожњу шарганском осмицом 

 

Дрвенград                                                                                               Сирогојно 

 

 

 

Културне активности школе  
У оквиру културних активности школе реализоване су следеће активности: 

1.)У септембру  организован је свечани пријем ђака – првака у школу уз пригодно 

уређење школских просторија, организовање приредбе и укључивање нових ђака у Дечији 

савез. Носиоци активности били су учитељи и ученици школе. 
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                        Прва основна  школа у Србији са именом Милутина Миланковића 

Петак 16.септембар 2016. године  је дан који ће бити записан крупним словима у дугој историји 

основне школе у Раброву. Тог дана, у присуству ученика, наставног особља, гостију и бивших 

ученика које је изнедрила ова установа, одржана је свечаност поводом давања школи имена 

Милутин Миланковић, тако да је то прва основна школа у Србији, која је понела то име. 

 

Свечаност је започета химном „ Боже правде“  у извођењу ученичког хора. Директор школе 

Небојша Вељић, који се, као домаћин обратио присутнима, истакао је да ће овај дан бити један од 

значајнијих  дана дугог летописа школе, која ће, као прва у Србији, с поносом носити име српског 

великана, а с поштовањем ће се односити и према делу истакнутог борца против фашизма 

Живојина Жике Поповића, чије име је школа до скоро носила. 

 

Председник Удружења Славко Максимовић, уз пригодне речи, уручио је нову монографију 

продукције Удружења и постер слику Миланковића која је специјално урађена за ову свечаност и 

одмах нашла своје место на улазу у школу. Посетиоци су затим одгледали са пажњом најновији 

филм из продукције Удружења, који је изазвао низ позитивних коментара након пројекције. 

Дружењем са гостима свечаност је завршена у жељи да Миланковићево име буде додатна 

инспирација ученицима школе. 
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Дечија недеља 

 2.) Дечја  недеља у нашој школи обележена  је разним  активностима у периоду од 3. до 9. октобра 

2016. године, под слоганом:          

                                                       „ Нећу да бригам хоћу да се игарм“ 

• Јесења  изложба плодова и  цвећа ученика млађих разреда у Раброву, Клењу и подручним 

одељењима 

 

• Цртање  по  асфалту  
 

 
• Приредба поводом Дечје недеље и свечаног пријема првака у Дечји савез 

• Јесењи крос 
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• Јесењи крос 

 

Ученици припремају изложбу јесењих плодова: 

 

Изложба 

јесењих плодова  
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У холу су изложени радови ученика који су осликавали слоган ове манифестације. 

Носиоци активности били су: наставници српског језика, наставници музичког, учитељи, 

наставница билологије , наставници физичког васпитања, ученици.       

У  новембру радило се на новој изложби ученичких литераних и ликовних радова.  

Ученици су се својим радовима одазвали на  ликовни конкурс - „Железница очима деце“. 

                                             

                                                Јесенијада у Раброву 

 3.) У новембру су предшколци у Раброву  са својом васпитачицом Сунчицом Михајловић 

одржали приредбу у част јесени и јесељих плодова. 
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Предшколци са својом васпитачицом, Сунчицом Михајловић 

 

 

4.)  Децембар у нашој школи донео је обиље активности: 
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    У организацији Центра за културу Кучево одржан је традиционални Новогодишњи 

дечји ликовни конкурс. Као и прошле године, ученици наше школе остварили су запажене 

резултате.  

                                                          Ани Франк у походе 

1.12. 2016. године ученици седмог и осмог разерда су ,са својим предметним 

наставницима српског језика, посетили изложбу посвећену Ани Франк . Изложба је била 

постављена у Основној школи „Вељко Дугошевић“ у Турији. Ученици су имали прилику 

да упознају Ану Франк из контекста њеног живота у скровишту. 

 

 

У школи у Клењу и Раброву организован је  новогодишњи маскенбал за ученике свих 

узраста. Најбоље маске награђене су дипломама и поклонима. 
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                        СВЕТИ САВА-ШКОЛСКА СЛАВА (27.1.2016.) 

5.) У јануару традиционално се прослављала школска слава Свети Сава. Том 

приликом организован је пригодан програм у сарадњи са локалном црквом и 

свештеником. Приредба је обухватала рецитаторске, глумачке и музичке тачке, а 

ученици који су чланови ликовне и литерарне секције имали су нову изложбу 

радова са тематиком везаном за Светог Саву у просторијама школе. 

  

       Сваке године на овај дан  скупимо наше ђаке и пригодном и поучном приредбом, 

присетимо се његових мудрих мисли и дамо скроман допринос овом  великом дану.  

Сечење славског колача и традиционално дељење пакетића нашим ученицима само  су део 

овог свечаног чина. 

 

 

Глумци из представе „Растоко, најмлађи син“ 
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Свети Сава прослављан је и у свим подручним школама 

Школска слава је обележена и у Вуковићу 

 

   

6.) У фебруару обележен је Дан државности Србије – Сретење. Ученици су информисани 

о значају овог празника од стране одељењских старешина и наставника историје. 

24. 2. 2017. ђаци петог и шестог разерда организовали су хуманитарну приредбу у 

сарадњи са наставником српског језика , Данијелом Станковић. Средства која су прикупи 

наменили су лечењу четворогодишњег Стефана Мацуре из Новог Сада, оболелог од 

церебралне парализе. Приредба је одржана у Раброву у Дому културе и састојала се од две 

представе „Љубав у седмом краљевству“ и „Краљевскли фестивал“.  
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Детаљи са приредбе – глумци са предметним наставником  Данијелом Станковић 

 

7.) 4.марта 2017. године у нашој школи је одржано такмичење из књижевности-

„Књижевна олимпијада“. Ученици из наше школе су постигли добре резултате и 

осигурали учешће на окружном такмичењу. 

 

Такмичари из Клења са својим предметним наставником, Марином Пејчић 
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Такмичари из раброва са својим предметним наставником, Марином Милошевић 

Организована је изложба ученичких литераних и ликовних радова поводом Осмог марта.  

Припремане су и приредбе. 
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  детаљи са приредбе у Вуковићу 

 

 

Предшколци у Раброву су организовали приредбу мамама у част. 

  

         У марту је организована Смотра рецитатора „ Песниче народа мог“ у Кучеву и 

Голупцу-општински ниво.Ученици наше школе су постигли врло запажен успех и 

пласирали се на окружни ниво такмичења, који ће се одржати у Жагубици у априлу. 

   

9.)   У априлу је поводом Ускрса организована је изложба ученички радова.Учествовали 

су ученици млађих разреда,али и предшколци. 
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Ученици су учествовали и у продаји ускршњих јаја у сарадњи са црквом у циљу 

прикупљања средстава за помоћ школи. 

У оквиру обележавања Ускрса, организована је и наградна смотра и избор за најлепше 

ускршње јаје на коме су наши ученици учествовали.  

Ученици од првог до четвртог разреда заједно са својим учитељима обележили су 

Дан планете Земље 22.04.2017. године. У знак обележавања овог дана ученици су гледали 

филм „Човек који је садио дрвеће“ након кога је уследила радионица прављења школског 

паноа.  
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Носиоци активности били су наставници српског језика, наставник музичке културе, 

наставник ликовне културе, ученици, наставници историје и  разредне старешине. 

   

 

  24. 4. 2017. године ученици из наше школе учествовали су на окружној смотри 

рецитатора у Жагубици. Били су веома запажени. 

     

    10.)   У мају реализована је  изложба ликовних и књижевних радова ученика радова 

поводом завршетка школске године. Ученици који су се пласирали на републичка 

такмичења, Марјан Лазаревић и Немања Животић, постигли су високе резултате. 

Ученици нижих разреда учествовали су на Општинској смотри дечјег изворног 

стваралаштва у надметању најмлађих играча, певача и свирача. Плесним кореографијама 

предсатавили су се ученици нижих разреда  и у оквиру манифестације „Сјај у оку“ 

За све ученике организован је и крос у сарадњи са Радио телевизијом Србије. 

Најуспешнији ученици награђени су дипломама. 

Носиоци активности у овом периоду били су наставници српског језика, наставник 

ликовне културе, наставници физичког васпитања, учитељи и  ученици. 

11.)   У јуну је организована прослава Дана школе. Ученици су награђени за највеће 

успехе на такмичењима током школске године, а затим је приказан музичко-сценски 

наступ ученика школе на сцени Дома културе у Раброву. 

Свечана академија поводом прославе Дана школе  одржана је 09.06.2017. године, 

што је био и 174. рођендан наше школе. Биле судве теме приредбе: Еко-школа  и Милутин 

Миланковић (школа од почетка школске године носи његово име). 

У уводном делу свечане академије директор школе Небојша Вељић уручио је 

књиге-награде ученицима и наставницима који су освојили прва три места на 

општинским, регионалним и републичким  такмичењима. 
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       Награђени ученици- У односу на претходну годину резултати деце су импозатни, имали смо 68 освојених места на општинским, 

регионалним и републичким такмичењима.Директор школе награђује  Марјана  Лазаревића за освојено 3. место на Републичком 

такмичењу из срепског језика и језичке културе... 

 

 

 

Након уводног дела ученици свих узраста представили су се колажем различитих 

уметности: рецитацијом, музиком, игром, глумом. Приредбу је отворио школски хор, који 

је певао школску химну. 
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Наступили су и остали ученици школе који су допринели да нам овај дан остане у 

лепом сећању.  

Програм је био разноврсан, било је глуме и песме, а било је и плеса. 

 

 

Активности су организовали и реализовали  наставници српског језика, наставници 

музичког, наставник ликовне културе учитељи и  ученици. 



Летопис  
 

60 
 

 

 

26. јуна 2017. године обележен је „Дан Милутина Миланковића“  у Београду. У 

свечаности су учествовали ученици и наставници наше школе. Школски хор је певао 

државну химну „Боже правде“. 
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У школи је организовано другарско вече ученика осмих разреда,тј. прослава „мале 

матуре“ за генерацију 2002. 
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Најбољи ђаци наше школе, носиоци „ Вукове дипломе“ , посетили су председника 

општине (30.6.2017.) , који им је том приликом уручио награде . 

 

Носиоци „Вукове дипломе“ са директором школе и одељењским старешином 

 

 

Ученик генерације наше школе, Марјан Лазаревић; са председником општине, Новицом Јаношевићем. Уручивање наград ученицима 

генерације. 
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МЛАДИ ТАЛЕНТИ – стваралаштво наших ђака 

 

                                                        Пахуље  

                                                         Анђела Динић, седми разерд 

 

Док пахуље веју, 

Моје руке се поред пећи греју, 

То је зима бела 

Још снега донела. 

 

Зима је кратка и хладна, 

али није јадна. 

Нова година је радости пуна, 

Свира у гитару белих струна. 

 

Поклоне Деда Мраз доноси 

 деци широм света, 

Са срца тугу односи и  

Ничије срце не зановета. 
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                                               Пролећно јутро  

                                                                     Алекса Станковић, седми разред 

Док се пролећно јутро буди 

Зора полако почиње да руди. 

Сунце иза брда весело вири, 

А природа се са буђењем мири. 

 

Поздравља га цвркут веселих птица, 

И главице плавих, мирисних љубичица. 

Пролеће је најлепше годишње доба 

Јер тада свако жели љубав да проба. 

 

Воле се мрави и бубамаре 

Воле се скакавци  

И мирисне ,пролећне траве. 

 

Воли се небо  

Са висибабом белом, 

Воли се дечак 

Са девојчицомвеселом. 

 

Поток воли шуму 

И свуда љубав влада. 

Пролећно јутро воли Сунце 

И лепим данима се нада.                        
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                        Зима , Жаклина Браиловић 

 

Кад падне снег,  

Кад дође зима, 

Напољу много  

Веселог друштва има. 

 

Лете брзе санка, 

Ко чудесан зрак. 

Лете тако док на село, 

Не спусти се мрак. 

 

Кад падне мрак, 

деца иду кући. 

Нестрпљиво чекају 

Нов зимски дан, 

Све док не утону у сан. 
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